Nybörjarprov (NBP) för
spaniel

Dessa Anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de
funktionärer och deltagare inom SSRK som på olika
sätt deltar i planering och genomförande av jaktprov
för spaniel.
Fastställda av HS 2022-xx-xx och gäller fr o m 2023-01-01 tillsvidare
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1. SYFTE
Dessa anvisningar är ett komplement till gällande regler för Nybörjarprov spaniel och syftar till att
förtydliga utförandet av jaktprovsverksamheten spaniel. Skrivningar i anvisningarna är underordnade
regelverket och vid eventuella tveksamheter är det jaktprovsregler för spaniel som skall följas.
Dokumentet fastställs av SSRKs huvudstyrelse och dess innehåll är bindande.

2. ÖVERGRIPANDE
Dessa anvisningar är avsedda för de funktionärer inom SSRK som på olika sätt deltar i planeringen
och genomförandet av nybörjarprov för spaniel. Den lokala avdelningsstyrelsen är övergripande
ansvarig för den lokala jaktprovsverksamheten och delegerar det löpande ansvaret till
jaktprovssekreteraren.

2.1 Lagar, regler, anvisningar som är bra att känna till vid planering och
genomförande av jaktprov för spaniel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaktlagen samt av Naturvårdsverket utfärdade föreskrifter.
SKKs och SSRKs stadgar
SSRKs Jaktprovsregler samt av SSRK utfärdade anvisningar för upplägg och bedömning av
jaktprov.
SKKs regler för utställningar, prov och tävlingar (finns i SKKs skrift utställnings och
championatbestämmelser)
FCIs regler för internationellt jaktprov.( Regulation ”A” of the FCI)
FCIs regler för Europa Cupen för Spaniels (Rules for the FCI European Cup for English hunting
Spaniels)
SKKs föreskrifter för utsättning av vilt
SKKs handläggningsföreskrifter avseende hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende
SSRKs föreskrifter för aktiviteter under den s.k. Hundförbudstiden
SKKs förteckning över samverkande klubbar

2.2 Rätt att delta
För att få starta på ett utlyst avdelningsprov krävs att man är medlem i en SSRK-avdelning.
Skadad eller bandagerad hund får ej starta.

3. ADMINSTRATION
3.1 Tider för att arrangera olika former av jaktprov.
NYBÖRJARPROV arrangeras i enlighet med jaktförordningens § 16 vilket innebär:
Efter fågel
Den 16 aug - den 15 april.
I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län,
dock t o m den 30 april.
Efter fågel och annat vilt
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Den 21 aug - den 28 (29) feb eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

3.2 Ansökningsförfarande
Rasklubb får arrangera NBP-B och NBP-A. Kontakt tas med spanielansvarig i närmaste avdelning för
att proven inte skall kollidera med avdelningsverksamheten. Proven godkänns av Spanielansvarig i
HS efter att de har lagts in i SSRK-prov. Rasklubb får även arrangera inofficiella WT
Avdelningar får arrangera samtliga spanielprov. Proven godkänns av Spanielansvarig i HS efter att de
har lagts in i SSRK-prov
Jaktansvarig i arrangerande avdelning/rasklubb anmäler provet till SSRK HS enligt följande:
- Säsongens planerade prov, Vattenprov, Nybörjarprov samt Fältprov, ska presenteras på vårens
funktionärsträff där beslut tas i största möjliga mån för en god samordning.
- Provmöjligheter som tillkommer efter funktionärsträffen skall omgående anmälas till SSRK HS
spanieljaktansvarig. Dock bör får inga prov genomföras som inte har anmälas till SSRK HS
spanielansvarig samt annonseras i SSRK-Prov senast senare än 14 dagar innan provdatum.
- Prov får inte ställas in utan godkännande av spanielansvarig i huvudstyrelsen (HS), ansvarig i
avdelning/rasklubb kontaktar spanielansvarig i HS som tar beslutet och meddelar HS

3.3 SSRK-Prov
Jaktprovssekreterare/Jaktansvarig i arrangerande avdelning/klubb ansvarar för provarrangörernas
administrationsrättigheter i SSRK-Prov.
Provarrangörer lägger in provet i SSRK-Prov. Efter godkännande från spanieljaktansvarig i SSRK HS
kan provet öppnas för anmälan.










lottar provet efter att det stängts
skickar ut maillista till kommissarien så denne kan skicka ut PM
ansvarar för att prislistor lämnas ut till kommissarie för provet.
ansvarar för att kataloguppgifter lämnas ut till kommissarie för provet.
lägger in resultat i provet efter att kommissarien meddelat resultatet
för in domarkritiker från provet.
lägga in i provet OM en elev eller aspirant under utbildning är med på provet
På kommissariens uppdrag skriva ut Informationslista för de startande med telefonnummer så
man snabbt kan kontakta eventuella reserver
tecknar avtal med markägare eller dennes representant.(avtal laddas ner från hemsidan)

Om en användare vill återta sin anmälan till ett prov innan sista anmälningsdatum har passerat så är
detta OK och anmälningsavgiften betalas tillbaka.
Ett inställt prov får inte tas bort ur SSRK-prov innan alla anmälda ekipage fått information om att
provet ställts in och varför. Återbetalning sker efter att informationen mailats ut. Då stäng provet
med notering bredvid provtypen att provet är inställt
EX NBP-B INSTÄLLT
Låt provet ligga kvar i SSRK-prov fram till det datum då provet egentligen skulle varit.
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Användare bör inför varje provsäsong se över sina kontaktuppgifter så det står rätt, mobilnummer,
adress, e-post och medlemsnummer.

3.4 Rollfördelning och ansvar
JAKTLEDARE (kan vara samma person som provledaren)
• planerar och styr jakten.
• ansvarar för provets säkerhet.
• ansvarar för att skyttarna har giltiga vapenlicenser, statligt jaktkort samt gällande
försäkringar.
• ansvarar för att inför jakten och inför eventuella förändringar under jakten gå igenom
förutsättningarna för jakten, samt att muntligen kvittera att alla har tagit del och förstått
informationen
• att det alltid är skyttens ansvar att ett säkert skott avlossas
• att det i samband med jakten även muntligen informeras att det är skyttens ansvar att ett
säkert skott avlossas
PROVLEDARE
• tecknar avtal med markägare eller dennes representant.(avtal laddas ner från hemsidan)
• kontaktar domaren/domarna i god tid om färdsätt, ankomsttid, logi m.m.
• planerar provet/jakten tillsammans med markägaren eller dennes representant.
• informerar domaren om marken, gärna med skiss/beskrivning av marken.
• förvissar sig om att tillsatta skyttar är väl förtrogna med jakt över spaniels.
• beräknar behov av funktionärer.
• håller genomgång med funktionärerna.
• håller i deltagarsamlingen.
• ansvarar för hantering av kasserat vilt
• ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet.
• bör enligt HS förslag ta emot reseräkningar från domare och funktionärer på provdagen
KOMMISSARIE
• Handlägger eventuella protester av teknisk art samt tar emot den dubbla startavgift som den
protesterande måste erlägga
(ex på teknisk art: Kan vara att hund startar i fel klass, skytten använder pistol i stället för
hagelbössa. Förbiser regelverket ex löptik får starta, eller hundarna plockas inte in i korrekt
ordning
• tar emot ändringar och ringer in eventuella reserver.
• kontrollerar vaccinationer och deltagarnas statliga jaktkort.
• ansvarar för resultatrapportering och prislistor. (admin för SSRK prov ansvarar för att
underlagen för detta tas fram inför provet).
• kontrollera efter provet att hundens pris noteras i rätt kolumn och att domaren skriver under
varje hunds resultat.
• ser till att Ifylld prislista skickas till SSRKs kansli.
• ansvarar för rapportering till Apportören och webbansvarig vid behov.
• skriver diplom
• skriver ev. Kataloger (admin för SSRK prov ansvarar för att underlagen för detta tas fram inför
provet).
• Skickar PM till deltagarna (admin för SSRK prov ansvarar för att underlagen för detta tas fram
inför provet).
• ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet
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Om en domarelev el aspirant är under utbildning på provet ska detta klart framgå i PM, Katalog och
meddela admin för SSRK-prov så denna kan lägga till informationen i provet
DOMARE
• ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser.
• skriver under prislistan.
• Skriver kritiker och skickar dessa till arrangerande klubbs/avdelnings SSRK amin senast 7
dagar efter slutfört prov

3.5 Antal hundar
Nybörjarprov: Rekommenderat antal 20
Tidigt på säsongen och om vilttillgången bedöms vara mycket god kan rekommenderat maximalt
antal startande hundar utökas.

3.6 Lottning
Efter att samtliga anmälningar har inkommit och kontroll av anmälnings-avgift och medlemskap har
gjorts genomförs lottning snarast möjligt.
Vid lottning ska de föreskrifter som finns beaktas:
Begäran om undantag ska göras till arrangören innan lottning. Det ska anges vilken
tjänstgöring som exkluderingen gäller.
Om deltagare anmäler flera hundar skall vid överanmält prov alla deltagare ha rätt att med
en hund få företräde innan deltagares övriga hundar kommer på fråga, dock har deltagaren
rätt att välja vilken hund som skall komma till start.
Ex
Kalle har anmält hund A och hund B. Provet är överanmält (max 12 startande) och Kalle
meddelar administratör innan provet stängs att han väljer hund B i lottningen.

•
•

Vid lottningen får Hund A startnummer 7 och Hund B får startnummer 13. Hund A ska efter
lottningen flyttas ner till sista reserv, då den är bortvald, vilket innebär att Hund B per
automatik flyttas upp ett steg och får startnummer 12.
OM deltagaren inte väljer Hund till Lottningen blir det lotten som gäller och Hund A med
startnummer 7 får en plats i startlistan medan Hund B flyttas ner som sista reserv.
Det är deltagaren själv som i detta fall i så fall ska meddela huruvida den vill välja hund
Arrangör har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver.
Inbördes lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet.

•
•

Säsong = jaktår


De domare som tjänstgjort inom en avdelning/rasklubb ska undantas från lottning vid ett
provtillfälle per tjänstgöring med en (1) egen hund.
Max 2 exkluderingar per säsong får utnyttjas inom valfri avdelning/rasklubb i landet,
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övriga exkluderingar ska ske inom den avdelning/rasklubb man tjänstgjort.
Exkluderingen ska utnyttjas under innevarande säsong eller efterföljande säsong.


De provledare och kommissarier som tjänstgjort inom en avdelning/rasklubb ska undantas
från lottning vid ett provtillfälle per säsong inom den avdelning/rasklubb man tjänstgjort
med en (1) egen hund.
Exkluderingen ska utnyttjas under innevarande eller efterföljande säsong.



Markägare/Jakträttsinnehavare eller representant för dessa vid aktuellt prov kan undantas
lottning, med en (1) egen hund, vid aktuellt prov eller annat prov inom
avdelningen/rasklubben.
Exkluderingen ska utnyttjas under innevarande eller efterföljande säsong.

Tjänstgöring på vattenprov kan endast ge exkludering på vattenprov, tjänstgöring på Nbp kan endast
ge exkludering på Nbp och tjänstgöring på fältprov (ökl och skl) kan endast ge exkludering vid
fältprov (ökl och skl)
Max 25 % exkluderingar får göras vid ett provtillfälle, där domare och markägare/jakträttsinnehavare
eller representant för dessa går före andra funktionärer och äldst tjänstgöring går före ny
tjänstgöring (två olika personer). Man ska m a o tjänstgjort INNAN man kan bli exkluderad.
(Ex. 12 deltagare och 3 exkluderingar är max, 8 deltagare och 2 exkluderingar, 16 deltagare och 4
exkluderingar)
Det är ägaren till hunden som lottas in, ut och exkluderas, inte föraren

3.6.1 Förlängd anmälningstid





Om man förlänger anmälningstiden för ett prov pga ej fullt prov gäller följande:
Förlänger man datumet före sista anmälningsdatum ska samtliga deltagare lottas in utan att
något ekipage exkluderas (undantag för den som tjänstgjort i avdelningen och har rätt till
exkludering)
Förlänger man datum efter sista anmälningsdatum kan inte de ekipage som anmält sig i tid
lottas bort och måste exkluderas, gäller även för förare med ex två hundar. Vid förlängd
anmälningstid och om överanmälan sker ska dessa ekipage lottas i egen lottning.

.

3.7 Domare
Tag kontakt med domare i samband med grundplanering av provsäsongen
(avdelningens/rasklubbens jaktprovssekreterare svarar normalt för detta).
Domare förläggs i nivå med enkel hotellstandard, med enkel hotellstandard menas enkelrum med
dusch och toalett i eller i anslutning till rummet.
Om domaren, mot tungt vägande skäl, tvingas lämna återbud är det kutym att denne hjälper till att
få fram ersättare.
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När provplatsen är bestämd, gör en skiss över marken med förslag till provuppläggning inritad och
förslag på alternativa möjligheter samt bifoga en skriftlig förklaring över desamma (Nybörjarprov).
Tag en muntlig kontakt efter några dagar och diskutera. Kom överens med domaren om tidpunkt för
genomgång av provuppläggningen. Tänk på att denne skall ha möjlighet att i god tid och under
dagsljus få en orientering i provterrängen.
Informera domaren/domarna innan provet om t.ex. vandringspriser eller uppmuntringspris skall
delas ut.
Det rekommenderas att man i största möjliga mån undviker jäv-situationer under och runt proven

3.8 ID-kontroll
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov, det är dock önskvärt att samtliga hundar
kontrolleras. Kontrollen kan göras vid samlingen på morgonen vid provdagens start.
Arrangören ska tillse att en scanner finns att tillgå för de hundar som är chipmärkta.

3.9 Efter provet
Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som vidtar efter avslutat prov:
 städning av provplats/er (snitslar, fimpar, mm.).
 båtar återlämnas i utlånat skick.
 skyltar, snitslar till samlingen tas bort.
 städning av samlingsplats och parkering.
 städning av ev. förhyrd lokal.
 kasserat vilt tas om hand enligt gällande föreskrifter
 lämplig tack-gåva till markägare/jakträttsinnehavare/arrendator.
Till avdelningens jaktprovssekreterare:
 ekonomisk redovisning
 kvittens på eventuella vandringspriser
 överblivna diplom, rosetter och övriga priser
 Ev. inlämnade protester
 Underlag för resultatrapportering enligt gällande rutiner.
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4. Mångfald och bemötande
SSRKs mångfaldspolicy ska genomsyra klubbens verksamhet. Alla medlemmar i SSRK har rätt att
bemötas på ett korrekt sätt. Den startande ska inte bemötas på ett nedsättande eller
diskriminerande sätt på grund av ålder, kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Den startande
ska bemötas på ett korrekt sätt, oavsett vilken ras som man arbetar med, vilken rastyp som man valt,
eller vilken del av verksamheten som man engagerar sig i.
Våra jaktprov arrangeras för att utvärdera hundarnas jaktliga egenskaper till stöd för avelsarbetet.
Alla startande har rätt att få sina hundar utvärderade och bedömda på ett korrekt sätt, även om de
startande kan ha skiftande förutsättningar. Det innebär inte att startande kan begära att provplatsen
eller provupplägget förändras, eller att delar av provet utgår.
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Avtal gällande jaktprov arrangerad av medlemsorganisation inom SKK
Syftet med detta avtal är att säkerställa att provet genomförs på ett sådant sätt att alla krav på god
jaktetik och hög säkerhet uppfylls, samtidigt som markägare (den som upplåter mark för provet)
resp. provarrangörens (den medlemsorganisation inom SKK som genomför jaktprovet) övriga
intressen tillvaratas
När det gäller utsättning av vilt i samband med jaktprov gäller SKKs Riktlinjer och råd för utsättning
av fågel inför jaktprov med stående och stötande fågelhundar (SKKs JhK 2/2011 7-9 april). I dessa
riktlinjer står bl a följande:
”Utsättning av fågel måste alltid göras på ett sätt som är oantastbart ur
djurskyddssynpunkt och ska följa de anvisningar som finns i de jaktetiska riktlinjer,
Uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel, som framtagits av Svenska
Jägareförbundet, Sveriges Jordägareförbund, LRF, Sveriges Yrkesjägarförening samt
SKK. Detta innebär att fasner ska sättas ut senast 60 dagar före provet. För rapphöns
och änder är denna tidsram
30 dagar före provet”
Jaktdagar:

______________________________________________________

Tillstånd:

Jaktarrangören ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns.

Pris (inkl moms) per jaktdag:_____________________ kr
Betalning sker senast den: ________________________
Övriga överenskommelser: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Genom detta avtals undertecknande garanterar jaktarrangör och provarrangör att provet genomförs
i enlighet med SKKs Riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov med stående och stötande
fågelhundar
_________________________
Ort och datum

_____________________
Ort och datum

___________________________________
För Jaktarrangören

____________________________________
För Provarrangören

Instruktioner för skytt på spanieljaktprov
Att vara skytt på ett spanielprov är inte samma sak som vara skytt på en vanlig jakt. Du är hela tiden
iakttagen samtidigt som provet och de deltagande hundarnas resultat är helt beroende av hur du
lyckas. Samtidigt får dessa krav aldrig påverka säkerheten! Publiken, olydiga hundar, oerfarna eller
nervösa förare bidrar alla till att särskilda krav på säkerhetstänkande måste gälla på ett spanielprov.
Detta betyder bl.a. att Du som skytt måste följa följande riktlinjer:
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Skyttens placering samt skytts vapenhantering under provet
För att undvika hörselskador på hund vid jaktprov, och därmed också undvika eventuella
ersättningsanspråk, rekommenderar SKK följande:
•

Skytten bör, vid artificiellt jaktprov, vara placerad på ett avstånd av ca 15 meter från hunden,
dock ej bakom det startande ekipaget.

•

Skottet skall i möjligaste mån avlossas i riktning från hunden. Dock skall man i alla situationer
eftersträva att bössan riktas åt samma håll som viltet/dummyn kommer att kastas.

•
•

Hagelvapen skall användas. Halvautomater bör inte användas.
Skytten skall uppvisa en hög vapensäkerhet, vilket innebär:
att man alltid agerar som om vapnet är laddat
att man har vapnet brutet om man inte skall skjuta
att man riktar vapnet i rätt riktning, med en korrekt anläggning av vapnet.
att man, om inget annat meddelas, laddar med endast en patron i taget.

Vid Nybörjarprov ska hagelvapen alltid användas dock kan detta laddas med .22 blank eller
motsvarande.
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Till dig som ska starta eller vara publik på spanieljaktprov
Det finns en del saker att tänka på inför det prov du kommer att starta på/beskåda.
•

•

All jakt förutsätter respekt för viltet! Detta betyder att prov för spaniels aldrig får ses som ett
träningstillfälle utan en verksamhet där hundar bedöms som färdiga jakthundar. Detta sker
som ett led i att utveckla bättre jakthundar för småviltjakt.
Vi har fått ett förtroende att genomföra ett spanielprov av en markägare som har lagt ned
mycket arbete på att skapa en förstklassig mark för småviltjakt. Det är oerhört viktigt att vi
lever upp till detta förtroende så att vi har möjlighet att komma tillbaka ett annat år.

Du bör också uppmärksamma följande:
•

•
•
•
•

•
•

•

Eftersom vi är på jakt ska vi uppträda diskret och så tysta som möjligt. Under förflyttning går
vi tätt samlade och inte utspridda. Detta har stor betydelse för säkerheten på provet samt att
vilt inte störs i markpartier som ännu inte är jagade
Lyssna noga på de instruktioner du får både vid samlingen och under pågående prov.
Fråga gärna domaren eller provledaren så fort du är osäker.
Inga lösa hundar får förekomma annat än under arbete och på domarens order.
Vi uppskattar om du är diskret och inte sprider ut uppgifter om jaktprovet. Datum och tid är
inte lämpligt att sprida ut eftersom det finns människor med väldigt negativ inställning till
jakt.
Kom i tid till samlingen.
Uppträd sportsligt. Undvik att kritisera domare, medtävlare och skyttar. Ett spanielprov
ställer stora krav på organisation och förberedelse. Visa därför respekt och uppskattning till
de som arrangerat provet och därmed gett Dig möjlighet att delta på detta spanielprov.
Ett spanielprov genomförs som så nära vanlig jakt som möjligt. Detta innebär att det alltid
finns ett inslag av tur och otur. Som deltagare måste man acceptera att man ibland inte får
några viltkontakter eller att inget vilt fälls för hunden.

Vi följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med
apporterande, stående och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid
jaktprov
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Regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK under den s k
”Hundförbudstiden”
Lagen föreskriver
Jaktlagen § 6 har följande lydelse:
Under tiden den 1 mars - den 20 augusti (den s k "hundförbudstiden" - SSRK's kommentar) skall
hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under
den övriga tiden av året skall hundar hållas under en sådan tillsyn att de hindras från att driva eller
förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från första
stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att hund ska hållas
kopplad.
I Jaktförordningen § 16 finns följande tillägg till ovanstående:
Trots det som föreskrivs i § 6 första stycket jaktlagen får jakthundar som är lämpade för respektive
jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens
medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande: Hund som inte förföljer vilt (t ex
retriever eller spaniel - SSRK's kommentar), efter fågel, den 16 augusti - den 15 april. I Värmlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län dock t o m den
30 april. Efter annat vilt den 21 augusti - den 28(29) februari eller den senare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad.
Förutom dessa regler finns lokala ordningsstadgor främst i tätort som föreskriver koppeltvång under
vissa förutsättningar.
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Anvisning rörande militanta och andra antijaktgrupperingar
•

Då dessa gruppers egentliga syfte är att skapa uppmärksamhet kring sina aktioner, bör
strategin vara ”locket på”.

•

Gå inte ut med förhandsreklam om proven i lokala media.

•

Lägg inte ut vägbeskrivning på Internet och använd inte "Jaktprov" på vägskyltarna.

•

Kom ihåg att i alla sammanhang framhålla den lagstadgade nytta hundarna gör vid eftersök
på skadat och skadeskjutet vilt samt deras betydelse för att hålla jaktetiken på en hög nivå.

•

Se till att reglerna för utsättning av vilt följs till punkt och pricka.

•

Utse någon i funktionärsstaben till ”diplomat” som kan föra klubbens talan om något
inträffar och som har förmågan att inte låta sig provoceras. Lika viktigt är det att lugna
eventuella upprörda känslor bland provdeltagare och åskådare.

•

Gör överhuvudtaget ingen stor sak av eventuella incidenter.

•

Försök att inte vara ensam vid konfrontation med sabotörerna, de uppträder vanligen minst
två tillsammans.

•

Ta bort eventuella vapen.

•

Läs igenom Svenska Jägareförbundet handling ”Att hantera jaktsabotage”.
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